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Súhrn
Pacienti s predsieňovou fibriláciou (PF) vyžadujú liečbu orálnymi antikoagulanciami (warfarínom alebo priamymi orálnymi antikoagulanciami, skratka v angl. je DOAC), aby sme zabránili vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody alebo systémovej embolizácii. Cieľom
práce bolo rozpoznať vplyv dávkovania DOAC u pacientov s non-valvulárnou novodiagnostikovanou PF, ale tiež hľadať asociáciu medzi
dávkovaním DOAC a neskorším výskytom celkovej mortality, výskytom cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie alebo
vznikom veľkých krvácavých príhod v priebehu 2-ročného sledovania chorých. Spomedzi 34 926 zahrnutých pacientov (2013–2016)
v prospektívnom GARFIELD-AF (Global Assessment in the FIELD-AF) registri, obdŕžalo 10 426 pacientov liečbu DOAC. Väčšina pacientov
(72,9 %) obdŕžala správne dávkovanie, 23,2 % pacientov bolo v liečbe poddávkovaných a 3,8 % chorých predávkovaných. Podskupina
s nesprávnym dávkovaním oproti podskupine so správnym dávkovaním mala vyššie riziko celkovej mortality s relatívnym rizikom (RR)
1,24 (95% KI: 1,04–1,48), a RR bolo 1,25 pre podskupinu s poddávkovaním a RR bolo 1,19 pre podskupinu s predávkovaním DOAC.
Vyšší výskyt úmrtí bol kardiovaskulárneho pôvodu a zahrňoval srdcové zlyhávanie aj infarkt myokardu. Riziko cievnej mozgovej príhody/systémovej embolizácie a tiež veľkých krvácaní nebolo významne rozdielne v podskupinách dávkovania, hoci poddávkovaní pacienti mávali významne nižšie riziko krvácania. Nevýznamný trend k vyššiemu riziku výskytu cievnych mozgových príhod/systémových
embolizácií (RR 1,51) a veľkých krvácaní (RR 1,29) sa pozoroval u pacientov s predávkovaním liečby. Záver: Väčšina pacientov v registri
GARFIELD-AF obdŕžala správne dávkovanie DOAC. Predpis neodporúčanej dávky asocioval s nárastom rizika úmrtia, obvykle kardiovaskulárneho úmrtia, v porovnaní s podskupinou pacientov liečených správnym dávkovaním, i po zohľadnení ďalších vstupných faktorov.
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Summary

Patients with atrial fibrillation treated by non-recommended dosing of direct oral anticoagulants have a higher risk of cardiovascular
mortality. Patients with atrial fibrillation (AF) are in need to be treated with oral anticoagulants (warfarin or direct oral anticoagulants, DOACs)
to prevent stroke and systemic embolism. The aim here was to look at the impact of DOAC dosing in patients with nonvalvular newly dia
gnosed AF and its association with all-cause mortality, stroke/ systemic embolism and major bleeding events during 2 years of follow-up. Of
a total of 34,926 patients enrolled (2013–2016) in prospective GARFIELD-AF (Global Assessment in the FIELD-AF) registry, 10,426 patients
received a DOAC. The majority of patients (72.9%) received recommended dosing, 23.2% were underdosed and 3.8% were overdosed. Non-recommended dosing compared with recommended one was associated with a higher risk of all-cause mortality with a hazard ratio (HR)
of 1.24 (95% CI: 1.04–1.48), HR was 1.25 for underdosed subgroup and 1.19 for overdosed subgroup. The excess deaths were cardiovascular,
including heart failure and myocardial infarction. The risks of stroke/systemic embolism and major bleeding were not significantly different,
irrespective of the level of dosing, although underdosed patients had a significantly lower risk of bleeding. A nonsignificant trend to higher
risks of stroke/systemic embolism (HR 1.51) and major bleeding (HR 1.29) was observed in patients with overdosing. Conclusion: In GARFIELD-AF, most patients received the recommended DOAC doses. Prescription of non-recommended doses was associated with an increased risk
of death, mostly cardiovascular, compared with patients on recommended doses after adjusting for baseline factors.
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Úvod
Priame orálne antikoagulanciá (tzv.
DOACs, Direct Oral AntiCoagulants) sa
užívajú v klinickej praxi asi jednu dekádu, a to vo viacerých klinických indi-
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káciách, včítane prevencie cievnej mozgovej príhody u chorých s predsieňovou
fibriláciou (PF). Tieto DOACs sú aspoň
tak účinné ako warfarín v prevencii cievnej mozgovej príhody u PF, ale mávajú

nižšie riziko pre krvácanie, osobitne
v intrakraniálnej lokalizácii, ale nezanedbateľným nie je ani skutočnosť, že pri
tejto liečbe nie je potrebné monitorovanie krvi v priebehu liečby [1]. Užíva-
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nie týchto liekov na celom svete preto
stúpa, ale medzi jednotlivými krajinami
sú rozdiely v ich klinickom používaní –
podmieňované „štátnymi reguláciami“
pre dostupnosť liekov, obvykle podľa istých vstupných klinických charakteristík
pacientov (ich obličkovej funkcie, telesnej hmotnosti ≤ 60 kg, veku ≥ 80 rokov,
rizika pre krvácanie a pod.). A pravdepodobne preto môžu byť niektorí pacienti
liečení „nesprávnou dávkou“ DOACs,
t.j. nižšou či vyššou dávkou [2–4].
Veľmi zaujímavou sa preto javí analýza autorov Camm et al (2020) [5] z veľkého registra chorých s PF, z registra
GARFIELD-AF (Global Anticoagulant Registry in the FIELD-AF), ktorí analyzovali
2-ročné údaje registra pacientov podľa
toho, či pacienti užívali/neužívali správne
dávkovanie toho ktorého DOAC (liečiva)
a aký to malo pre pacientov vplyv na výskyt kardiovaskulárnych (KV) príhod.

Charakteristika registra
GARFIELD-AF
Do registra boli zahrnutí asi pred
10 rokmi pacienti oboch pohlaví, vo
veku ≥ 18 rokov, s prítomnou PF (zistenou klinickým vyšetrením včítane EKG),
trvania aspoň po dobu 6 týždňov (v čase
náboru do registra), a pacienti mali okrem
toho aj ≥ 1 rizikový faktor pre podporu vývoja cievnej mozgovej príhody (a pacienti
netrpeli valvulárnym kardiálnym ochorením) [5,6]. Spolu sa tak do registra dostalo 52 080 pacientov (v období 3/2010–
–8/2016) v 35 krajinách. Boli opakovane
prešetrovaní v 2-ročných intervaloch.
Vstupne sa zaznamenávali tieto údaje
o zaradených: demografické údaje, osobná
anamnéza, liečba, typ PF, a aj antitrom
botická liečba (warfarín, DOACs, antiagregačná liečba). Ďalej sa registrovali údaje
o komponentoch skórovacích schém
CHA2DS2–VASc a HAS–BLED hodnotiacich
riziko vzniku cievnej mozgovej príhody i riziko o možnosti vzniku krvácania.
Následne sa v súbore zbierali údaje
o klinických príhodách zaradených: o výskyte príhod periférneho arteriálneho
ochorenia či ischemickej choroby srdca
(tu hlavne o príhodách akútneho koronárneho syndrómu); o príhodách chro-
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nickej obličkovej choroby [7,8]; o príhodách chronického srdcového zlyhávania
s ejekčnou frakciou ≤ 40 %, a o krvácavých
stavoch (podľa International Society on
Thrombosis and Haemostasis klasifikácie).
Pre túto analýzu zobrali autori [9]
údaje z databázy GARFIELD-AF registra do časového obdobia 19. november
2018. Sústredili sa na prevenciu cievnych
mozgových príhod pomocou DOACs (t.j.
rivaroxabánu, apixabánu, edoxabánu,
dabigatranu), ktoré sú dostupné v Európe, v USA i v Japonsku. Všímali si hlavne
dávkovanie u jednotlivých DOACs (poddávkovanie a predávkovanie). Zohľadňovali tu i vstupné charakteristiky pacientov, t.j. ich obličkovú funkciu (v registri
neboli údaje o kreatininémii, ale obličková funkcia bola hodnotená štádiami
renálnej dysfunkcie podľa NKF z roku
2002 a roku 2013) [7,8], ich hmotnosť, ich
vek a ich riziko krvácania – a analýzu dávkovania prešetrovali i v priebehu doby
užívania týchto antikoagulancií [10,11].

Výsledky z GARFIELD-AF
registra
V tejto analýze zohľadnili údaje
u 34 926 pacientov (bola to kohorta
3 a 5 sledovania chorých v registri), ale do
analýzy zaradili menšiu skupinu pacientov „len 10 426 pacientov“: rivaroxabánom liečených (4 491 pacientov, 43,1 %),
apixabánom liečených (3 290 pacientov,
31,6 %), dabigatranom (2 359 pacientov,
22,6 %) a edoxabánom liečených (286 pacientov pacientov, 2,7 %). Ostatných pacientov (spolu 24 500 pacientov) nezaradili pre viaceré dôvody: buď neboli liečení
antikoagulanciami alebo len warfarínom,
alebo boli liečení viacerými antikoagulanciami, alebo chýbali informácie o obličkovej funkcii alebo o dávke DOACs.
Vstupné charakteristiky pacientov: väčšina zaradených (7 603 pacientov, 72,9 %)
bola liečená správnou dávkou DOACs,
temer štvrtina (2 423 pacientov, 23,2 %)
zaradených užívala nižšie dávky DOACs
(boli „poddávkovaní“) a malá podskupina bola „predávkovaná (400 pacientov,
3,8 %). Pacienti, ktorí boli liečení „nesprávnou dávkou“ DOACs (boli teda „poddávkovaní alebo predávkovaní“) oproti

tým, čo užívali správnu dávku DOACs,
boli starší (77 rokov s poddávkovaním,
75 rokov s predávkovaním a 70 rokov
s dobrou dávkou – i ďalej uvádzame
údaje v tomto poradí „dávkovania“), bolo
tu viacej žien (50,8 %, 48,5 % a 41,7 %),
mali vyššie hodnoty skóre v prípade
CHA2DS2–VASc skóre (4,0; 4,0 a 3,0) a tiež
GARFIELD-AF skóre (bolo vyššie riziko pre
úmrtie [3,3; 4,7 a 2,2], tiež pre výskyt cievnych mozgových príhod/systémových
embolizácií [0,9; 1,4 a 0,7], aj pre krvácanie [1,2; 1,7 a 0,9]) a naopak menej často
užívali alkohol (abstinenti: 61,6 %, 59,9 %
a 47,4 %) a častejšie boli nefajčiarmi
(68,9 %, 65,5 % a 62,8 %). Výskyt prípadov
pacientov, liečených nesprávnou dávkou DOACs, stúpal s nárastom hodnoty
CHA2DS2–VASc skóre – teda tí najrizikovejší pacienti mali častejšie nesprávne
dávky DOACs. Pacienti s „poddávkovaním“ DOACs boli obvykle Ázijčania, osoby
s nižšou hmotnosťou, osoby s demenciou
a osoby s paroxyzmálnou formou PF. Pacienti s „predávkovaním“ DOACs obvykle
mávali stredne ťažkú/ťažkú renálnu insuficienciu (67,5 % v. ostatné 2 skupiny:
7,1 % a 8,6 %) a vyššie HAS-BLED skóre
(2,0 v. ostatní: 1,0 a 1,0).
Charakteristika dávkovania liečby:
správnou dávkou boli liečené osoby na
rivaroxabáne, na apixabáne a na dabigatrane (v úrovni 70,1–81,9 %), ale bolo
tomu menej u osôb liečených edoxabánom (286 pacientov, obvykle Japoncov,
v úrovni 40,6 %). Poddávkovanie sa dotýkalo 15,8–28,7 % pacientov liečených rivaroxabánom, apixabánom a dabigatranom, ale až 55,9 % pacientov liečených
edoxabánom. A predávkovanie sa dotýkalo malej proporcie liečených: apixabánom (1,3 %), dabigatranom (2,3 %), rivaroxabánom (6,5 %) a edoxabánom
(3,5 %). U pacientov s predávkovaním
malo až 67,5 % z nich prítomnú stredne
ťažkú/ ťažkú formu (štádium) chronickej
obličkovej choroby, v prípade podskupiny
pacientov liečených správnou dávkou (len
8,6 % pacientov malo stredne ťažkú/ťažkú
formu chronickej obličkovej choroby)
a v prípade chorých s poddávkovaním (len
7,1 % pacientov malo stredne ťažkú/ťažkú
formu chronickej obličkovej choroby).
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Nízka dávka DOACs (s poddávkovaním) bola vo svete užívaná variabilne:
1. bola vo výskyte < 20 % pacientov
(v krajinách Európy, USA, Kanady, Austrálie, Južnej Afriky, Argentíny);
2. bola vo výskyte 20–30 % (vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Egypte);
3. b
 ola vo výskyte 30–40 % (v Brazílii, Chile, Thajsku, Južnej Kórei
a v Japonsku);
4. bola vo výskyte > 40 % (v Mexiku, na
Strednom Východe, v Indii a v Číne).
V Česku to bolo menej ako 8 %, Slovensko zaradené nebolo.
Výskyt klinických príhod bol vyšší
v podskupinách pacientov liečených nesprávnou dávkou DOACs oproti podskupine so správnou dávkou DOACs:
1. výskyt celkovej mortality (v podskupine
s nesprávnou dávkou DOACs: 4,3 prípadov/100 osobo-rokov v. 2,5 prípadov/100 osobo-rokov v podskupine
so správnou dávkou DOACs a relatívne adjustované [na vek, pohlavie, na typ PF, na prítomnosť diabetu
a hypertenzie, na anamnézu krvácania/ cievnej mozgovej príhody/ srdcového zlyhávania/ vaskulárneho
ochorenia/fajčenia/veľa alkoholu] riziko [RR] bolo 1,24 [„v neprospech“ výskytu v podskupine s nesprávnou dávkou DOACs]); zvýšený výskyt celkovej
mortality sa dotýkal hlavne KV úmrtí
(osobitne pri srdcovom zlyhávaní a pri
akútnom infarkte a nebol v súvise
s cievnymi mozgovými príhodami);
2. výskyt cievnej mozgovej príhody/systémovej embolizácie (v podobnom poradí
ako predtým: 0,9 prípadov/ 100 osobo-rokov v. 0,7 prípadov/100 osobo-rokov
a s RR 1,01);
3. veľké krvácanie (0,4/100 osobo-rokov v. 0,6/100 osobo-rokov a s RR
0,62, ak išlo o poddávkovanie, tak s RR
0,50; a ak išlo o predávkovanie, tak
s RR 1,29; teda s nárastom krvácania).
Prediktory „poddávkovania“: ženské
pohlavie, osoba nie kavkazského pôvodu, akútny koronárny syndróm, vaskulárne ochorenie, prekonaná cievna
mozgová príhoda, diabetes a liečba pri
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stabilnej angíne pektoris. Silnými prediktormi „poddávkovania“ boli: vek, hmotnosť, stredne ťažká/ťažká chronická obličková choroba.

Aké je posolstvo analýzy
Hlavným nálezom je poznanie, že
DOACs liečivá sú správne v liečbe chorých s non-valvulárnou predsieňovou
fibriláciou dávkované – až u 73 % liečených. Sú však variácie medzi jednotlivými krajinami v tejto proporcii. Proporcia osôb s poddávkovaním liečby je
okolo 23 % a proporcia osôb s predávkovaním je nízka (necelých 4 %).
Ale u osôb liečených nesprávnymi dávkami DOACs býva viacej klinických (nežiaducich) príhod oproti podskupine pacientov liečených správnymi dávkami
DOACs – ak zohľadníme „mnohé klinické
parametre“, tak tu býva vyššia celková
mortalita, ale nie výrazne vyšší výskyt
mozgových a embolizačných príhod. Významne nižšie riziko krvácania bolo v podskupine pacientov, ktorí boli dávkovo
poddávkovaní, (ale to iste neprekvapuje).
V prípade úmrtí išlo obvykle o kardiovaskulárne úmrtie buď pri srdcovom zlyhávaní, alebo v súvise s infarktom myokardu.
Skutočnosťou analýzy je, že pacienti
s najvyšším rizikom pre vznik mozgovej
príhody (pri PF) častejšie obdŕžali liečbu
nesprávnym dávkovaním. Silnými prediktormi pri poddávkovaní liečby bývajú vyšší vek, nižšia hmotnosť a stredne
ťažká či ťažká renálna insuficiencia.
Teda aj v oblasti prevencie cievnych
mozgových príhod/systémových embolizácií u pacientov s non-valvulárnou predsieňovou fibriláciou, liečených
novými antikoagulanciami (DOACs),
je treba dbať na správne dávkovanie
týchto liečiv. Zabezpečuje to účinnosť,
ale súčasne i bezpečnosť liečby.
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AK BY STE LIEČILI SEBA,
VOLILI BY STE

ÚČINNOSŤ ALEBO BEZPEČNOSŤ?

Zvoľte ELIQUIS pre oboje - účinnosť aj bezpečnosť

antikoagulačnou látkou, napr. nefrakcionovaným heparínom (UFH), heparínmi s nízkou molekulárnou hmotnosťou (enoxaparín, dalteparín atď.), derivátmi heparínu (fondaparín atď), perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, rivaroxabán, dabigatrán atď.) okrem
špecifických okolností vyžadujúcich zmenu antikoagulačnej liečby alebo keď sa UFH podáva v dávkach potrebných na udržanie priechodného centrálneho žilového alebo arteriálneho katétra alebo keď sa UFH podáva počas katetrizačnej ablácie z dôvodu atriálnej
fibrilácie. Osobitné upozornenia: Riziko krvácania: pri podávaní Eliquisu je potrebné pacientov pozorne sledovať pre príznaky krvácania. V prípadoch, kde je zvýšené riziko krvácania sa odporúča opatrnosť. Ak sa objaví závažné krvácanie, podávanie Eliquisu sa má
prerušiť. Hoci si liečba apixabánom nevyžaduje pravidelné monitorovanie expozície, kalibrovaný kvantitatívny test na anti-faktor Xa
môže byť užitočný vo výnimočných situáciách, kedy znalosť expozície apixabánu môže pomôcť kvalifikovanému klinickému rozhodnutiu. Z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontraindikovaná. Súbežné používanie Eliquisu
s protidoštičkovými liečivami zvyšuje riziko krvácania. Opatrnosť je nutná, ak sú pacienti súbežne liečení selektívnymi inhibítormi
spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs) alebo inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRIs), alebo nesteroidnými antiflogistikami (NSAIDs), vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Hemodialýza nie je účinný prostriedok pri liečbe predávkovania
apixabánom. Po chirurgickom zákroku sa neodporúča použiť iné inhibítory agregácie krvných doštičiek súbežne s Eliquisom. U pacientov s atriálnou fibriláciou a ochoreniami, ktoré si vyžadujú protidoštičkovú liečbu jedným alebo dvoma liečivami, sa majú starostlivo
posúdiť potenciáne prínosy a potenciálne riziká pred kombinovaním tejto liečby s Eliquisom. Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov s protetickými srdcovými chlopňami. Priame perorálne antikoagulanciá, ako je apixabán, sa neodporúčajú pacientom s trombózou
v anamnéze, u ktorých je diagnostikovaný antifosfolipidový syndróm. Interakcie: Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov, ktorým
sa súbežne podáva systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4 a Pgp, ako azolové antimykotiká a inhibítory HIV proteáz. Súbežné
používanie apixabánu so silnými induktormi CYP3A4 a P-gp môže viesť k zníženiu plazmatických koncentrácií apixabánu, nevyžaduje
sa úprava dávky apixabánu, avšak tieto lieky sa majú podávať s opatrnosťou. Antikoagulanciá, inhibítory agregácie trombocytov, SSRIs/
SNRIs a NSAIDs: z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontraindikovaná. Po kombinovanom
podaní enoxaparínu (v jednorazovej dávke 40 mg) s apixabánom (v jednorazovej dávke 5 mg) sa pozoroval aditívny účinok na aktivitu
antifaktora Xa. Lieky spájané s ťažkým krvácaním sa neodporúčajú užívať súbežne s Eliquisom: trombolytiká, antagonisty receptora
GPIIb/IIIa, tienopyridíny (napr. klopidogrel), dipyridamol, dextrán a sulfinpyrazón. Fertilita, gravidita a laktácia: Neodporúča sa
užívať apixabán počas gravidity. Nie je známe, či sa apixabán alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka u ľudí. Musí sa
rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu apixabánom. Nežiaduce účinky: časté: anémia, epistaxa, kontúzia,
hematúria, hematóm, krvácanie do oka, nauzea, rektálne, gingiválne a gastrointestinálne krvácanie, trombocytopénia, hypotenzia,
krvácanie z úst, zvýšená gamma-glutamyltransferáza, zvýšená alanínaminotransferáza, kožná vyrážka, abnormálne vaginálne krvácania, urogenitálne krvácanie. Dátum aktualizácie skrátenej informácie o lieku: Máj 2020. Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867, Írsko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355 5500. Upravené podľa SPC schváleného
Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 23. apríla 2020.
a
týka sa iba Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety
*Všimnite si, prosím, zmenu v súhrne charakteristických vlastností lieku. Táto skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť
Literatúra: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
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FP = atriálna fibrilácia
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU: Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety, Eliquis 5,0 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg alebo 5 mg apixabánu. Charakteristika: Apixabán je silný, perorálny, reverzibilný,
priamy a vysoko selektívny inhibítor faktora Xa. Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotiká, priame inhibítory faktora Xa, ATC
kód: B01AF02. Indikácie: Prevencia venóznych tromboembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny
chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých
pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad prekonaná cievna
mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; hypertenzia, diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II). Liečba hlbokej venóznej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE) a prevencia rekurentnej DVT a PE u dospelých.
Dávkovanie: Prevencia VTE (VTEp, elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu): 2,5 mg apixabánu
perorálne dvakrát denne, začiatočná dávka sa má užiť 12 až 24 hodín po chirurgickom výkone, dĺžka liečby 32 až 38 dní po náhrade
bedrového kĺbu a 10 až 14 dní po náhrade kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov s NVAF:
odporúčaná dávka apixabánu je 5 mg perorálne dvakrát denne. Zníženie dávky: u pacientov s NVAF a s minimálne dvoma nasledujúcimi
charakteristikami: vek ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) je odporúčaná
dávka apixabánu 2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne. Pacienti s klírensom kreatinínu 15-29 ml/min majú dostávať nižšiu dávku
apixabánu 2,5 mg dvakrát denne. Liečba má pokračovať dlhodobo. U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min alebo u pacientov
podstupujúcich dialýzu sa apixabán neodporúča. Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurentnej DVT a PE (VTEt): odporúčaná dávka
apixabánu na liečbu akútnej DVT a liečbu PE je 10 mg užívaných perorálne dvakrát denne počas prvých 7 dní, po ktorých nasleduje 5 mg
užívaných perorálne dvakrát denne, minimálne 3 mesiace. Odporúčaná dávka apixabánu na prevenciu rekurentnej DVT a PE je 2,5 mg
užívaných perorálne dvakrát denne. Ak sa indikuje na prevenciu rekurentnej DVT a PE, dávka 2,5 mg dvakrát denne sa má začať podávať
po ukončení 6-mesačnej liečby apixabánom dávkou 5 mg dvakrát denne alebo iným antikoagulantom. Zmena liečby z parenterálnych
antikoagulancií na Eliquis (a naopak) sa môže uskutočniť pri ďalšej plánovanej dávke. Tieto lieky sa nemajú podávať súbežne. Zmena
liečby antagonistom vitamínu K (VKA) na Eliquis: pri zmene liečby z antagonistu vitamínu K (VKA) na Eliquis sa má prerušiť liečba
warfarínom alebo iná liečba VKA a liečba Eliquisom sa má začať vtedy, keď je medzinárodný normalizovaný index (INR) < 2. Zmena
liečby z Eliquisu na liečbu VKA: pri zmene liečby z Eliquisu na liečbu VKA sa má pokračovať v podávaní Eliquisu minimálne 2 dni po začatí liečby VKA. Po 2 dňoch súčasného podávania Eliquisu s liečbou VKA, sa má vyšetriť INR pred ďalšou plánovanou dávkou Eliquisu.
Súbežné podávanie Eliquisu a liečby VKA má pokračovať, pokiaľ sa nedosiahne hodnota INR ≥ 2. Apixabán sa môže začať užívať alebo
sa v jeho užívaní môže pokračovať u pacientov s NVAF, ktorí môžu vyžadovať kardioverziu. Podrobnosti k dávkovaniu apixabánu pri
kardioverzii sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Existujú len obmedzené skúsenosti s liečbou apixabánom
v odporúčanej dávke pre NVAF v kombinácii s protidoštičkovou liečbou u pacientov s ACS a/alebo u pacientov, ktorí podstúpili PCI po
dosiahnutí hemostázy. Podrobnosti o liečbe apixabánom u pacientov s NVAF a ACS a/alebo PCI sú uvedené v súhrne charakteristických
vlastností lieku (SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne klinicky významné
krvácanie. Ochorenie pečene spojené s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania. Lézia alebo ochorenie, ak sa považuje
za významný rizikový faktor závažného krvácania. To môže zahŕňať súčasnú alebo nedávnu gastrointestinálnu ulceráciu, prítomnosť
malígnych novotvarov s vysokým rizikom krvácania, nedávne poranenie mozgu alebo chrbtice, nedávny chirurgický zákrok na mozgu,
mieche alebo očiach, nedávnu intrakraniálnu hemorágiu, známe alebo suspektné ezofagové varixy, artériovenózne malformácie, vaskulárne aneuryzmy alebo významné intraspinálne alebo intracerebrálne vaskulárne abnormality. Súbežná liečba s akoukoľvek inou
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Eliquis je jediný inhibítor faktora Xa, ktorý u pacientov
s FP preukázal oboje:
• Superioritu v redukcii CMP/ SE vs. warfarín1
• Superioritu v redukcii závažného krvácania vs. warfarín1

